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BAB III 

METODE 

3.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.1.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil 

wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancarapada pelaku 

bisnis sejenis dan calonkonsumenpotensial. Pengumpulan data untuk 

penentuan nilai market share dan market growth dengan melakukan 

wawancara pada pelaku bisnis sejenis yang ada di Surabaya. 

3.1.2 Metode Pengolahan Data 

Data yang didapatkan akan diolah menggunakan analisis data dari segi 

aspekpasar dan pemasaran. Analisis data tersebut antara lainFive Force 

Analysis, analisis STP, analisis SWOT, marketshare dan marketgrowth. 

3.1.3 Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.1 

KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK PASAR DAN PEMASARAN AVETA 

No. Indikator Penjabaran 

1. Analisis 

SWOT 

Avetaberada pada kuadran I atau II.Penjelasan Aveta layak pada 

kuadran I atau II ada pada lampiran D. 

2. Segmenting 

Targeting 

Positioning 

(STP) 

Aveta mampu mengetahui segmentasi (umur, jumlah pendapatan, dan 

perilaku), target pasar aveta (mengetahui secara spesifik masyarakat 

yang dituju), dan posisi Aveta pada pasar yang akan dituju (memiliki 

posisi citra diri positif di masyarakat). 

4. Market Share Aveta mampumencapaimarketshare minimal 18,99%. Perhitungan 

marketshare terlampir pada lampiran D. 

5. Market 

Growth 

Avetamampumencapai marketgrowth minimal 43,97%. Perhitungan 

marketgrowth terlampir pada lampiran D. 

Sumber : Berbagai Sumber,data diolah. 
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3.2 Aspek Hukum 

3.2.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data primer merupakan data wawancarapada notaris.Metode pengumpulan 

data adalah wawancara dengan notaris keluarga yaitu Bapak Sujono S.H. 

3.2.2 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan datamenggunakan metode kualitatif dengan 

membandingkan secara kualitatif antara ketentuan–ketentuan hukum dan 

persyaratan perizinan dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi 

ketentuan tersebut. 

3.2.3 Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.2 

KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK HUKUM AVETA 

No. Indikator Penjabaran 

1. Mampu memenuhi 

syarat-syarat 

mendirikan CV. 

Aveta mampu memenuhi badan usaha CV pada tahun 2015.  

2. Mampu memenuhi 

syarat-syarat dokumen 

legal. 

Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), TDP 

(Tanda Daftar Perusahaan), Pengurusan Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), dan akta pendirian usaha. 

Sumber : Berbagai Sumber,data diolah.  

 

3.3 Aspek Teknis danTeknologi 

3.3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari pelaku bisnis sejenis dan 

konsumen potensial.Metode pengumpulan data adalah observasi dan 

wawancara. 
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3.3.2 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data diolah secara kualitatif dengan membandingkan 

kebutuhan, jumlah dana peralatan, dan teknologi apa saja yang diperlukan 

pada usaha sejenis.  

3.3.3 Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.3 

KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI AVETA 

No. Indikator Penjabaran 

1. Lokasi Bisnis Aveta mampu untuk menentukan lokasi bisnis di wilayah Surabaya 

pada pada tahun 2015. Lokasi ini berada pada CITO Mall lantai G, 

blok BS-63 no 3 dan 5 dengan luas 12m
2
.Lokasi bisnis terlampir 

pada lampiran E. 

2. Kapasitas 

Produksi 

Pada tahun pertama Aveta mampu memproduksi minimal30buah 

produk Aveta/hari. 

3. Mesin 

peralatan dan 

teknologi 

Aveta mampu untuk menentukan peralatan dan teknologi apa saja 

yang dipakai untuk pembuatan tas rajut. Peralatannya adalah semua 

jenis ukuran hakpenrajutan, jarum dan mesin jahit. Aveta 

memanfaatkan teknologi internet untuk pemasaran. Teknologi 

internet yang digunakan adalah website dan menggunakan media 

sosial sebagai sarana promosi. 

4. Layout lokasi 

bisnis 

Aveta mampu untuk menentukan tata letak lokasi bisnis yang 

nyaman dengan memberikan jarak yang tidak terlalu sempit antar 

pembeli. Luas lokasi bisnis Aveta adalah 2m x 6m. 

Sumber : Berbagai Sumber, data diolah.  

 

3.4 Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

3.4.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara pelaku bisnis sejenis.Metode 

pengumpulan data adalah wawancara. 

3.4.2 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam aspek manajemen sumber 

daya manusia adalah analisis data secara kualitatif. 
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3.4.3 Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.4 

KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

AVETA 

No. Indikator Penjabaran 

1. Deskripsi jabatan Aveta mampu menganalisa pekerjaan dari setiap 

sumber daya manusia yang ada dalam Aveta sesuai 

dengan jabatannya masing-masing 

2. Spesifikasi pekerjaan Aveta mampu menentukan kriteria dari setiap orang 

yang menempati setiap jabatan tersebut 

3. Struktur Organisasi  Aveta mampu memiliki struktur organisasi  

4. Kompensasi Aveta mampu memberikan kompensasi berupa gaji 

yang diberikan pegawai sesuai dengan UMR, yaitu 

Rp1.740.000,- (UMR tahun 2013) untuk pegawai 

customerservice website perusahaan dan karyawan 

yang bekerja pada outlet, upah yang diberikan 

kepada setiap tenaga kerja bagian produksi sebanyak 

Rp50.000/buah. 

Sumber : Berbagai Sumber,data diolah 

3.5 Aspek Keuangan 

3.5.1 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam aspek keuangan berupa data primer dari 

wawancara perusahaan sejenis untuk mengetahui jumlah investasi, penjualan 

per tahun, peralatan yang dibutuhkan dan biaya operasional. Selanjutnya, 

data yang diperoleh melalui analisis aspek pasar dan pemasaran, hukum, 

teknis dan teknologi, serta manajemen sumber daya manusia digunakan 

dalam analisis aspek keuangan. 

3.5.2 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menggunakan alat penilaian kelayakan investasi 

berupa PP, NPV, PI, dan IRR. 
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3.5.3 Kriteria Kelayakan 

Tabel 3.5 

KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN ASPEK KEUANGAN AVETA 

No. Indikator Penjabaran 

1. Payback Period 

(PP) 

PP <1 tahun5 bulan (rata-rata pengembalian berdasarkan 

wawancara dengan pelaku bisnis sejenis) 

2. Net Present 

Value (NPV) 

NPV >0 

3. Profitability 

Index (PI) 

PI >1 

4. Internal Rate of 

Return (IRR) 

IRR >13,5% (bunga kredit bank BCA Oktober 2013) 

Sumber : Berbagai Sumber, data diolah 

 


